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Abstract 

Approximately 50 percent of all endangered species in Scandinavia are associated with old 

agricultural landscapes. During the agricultural industrialization of the past century the 

traditional practices and methods that created these environments have been phased out. This 

has brought on a serious decline and fragmentation of biomes that many endangered species 

depend on. Knowledge of traditional agricultural landscapes and their species dynamics is 

needed to make well informed decisions regarding their care and restoration. One way to 

acquire such knowledge is to study fossil plant remnants from old agricultural contexts. In 

this study sub-fossil Cyperaceae achenes were analyzed in an attempt to identify them. The 

achenes had been preserved in three Iron Age wells (80-980 AD) at the Gilltuna settlement in 

central Sweden and were found during an archeological investigation in 2010. The purpose of 

this study was to identify the achenes to species level, make conclusions about the ecology of 

the surrounding landscape, and construct simple species identification key as well as evaluate 

archaeobotany as an ecological tool. The identification attempt resulted in 14 determined 

species, which were in consistency with previous landscape analyses made using ecological 

species distribution. The resulting identification key is a suggestion, to be expanded in the 

future. This method can undoubtedly provide further knowledge of prehistoric and historical 

biomes, but in order to draw useful conclusions the identification technique further as well as 

knowledge of present regional ecology must be developed, especially concerning different 

Cyperaceae species‟ response to different kinds of stress. 
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Inledning 

Stora delar av Skandinaviens landskap, i synnerhet de södra delarna, är sedan tusentals år 

influerade av människan. Även de landskap som många skulle se som “orörda” och 

“ursprungliga” har ofta en mångtusenårig historia av mänsklig aktivitet, främst genom 

jordbruk (Eriksson et al. 2002, Welinder et al. 1998). Det som vid första anblick verkar vara 

ett rent naturlandskap kan alltså i själva verket även vara ett kulturlandskap, och måste 

behandlas som ett sådant för att behålla sin artdensitet och samhällsdynamik (Dahlström et al. 

2006, Dahlström et al. 2008). 

 

Bevarande av halvnaturliga gräslandskap har identifierats som en av de viktigaste faktorerna 

för att bibehålla biologisk mångfald i Europas och Sveriges öppna landskap (Lennartsson 

2015, Ek 2016). Det är önskvärt att bevara biologisk mångfald och kulturreliktväxter på 

grund av de ekosystemtjänster de utför och deras potentiella framtida användning inom 

jordbruk och medicin (Andréasson et al. 2013, Svärd 2016). Enligt Naturvårdsverkets 

miljömål “Ett rikt odlingslandskap” måste det moderna jordbrukets metoder utvecklas så att 

de bevarar och tar hänsyn till kultur- och naturmiljövärden samtidigt som det ska vara 

konkurrenskraftiga. Vikt läggs vid till exempel våtmarksanläggning och skötsel av gammal 

jordbruksmark (Ek 2016). 

 

För att vårda dessa landskap på ett väl underbyggt sätt är det viktigt att veta hur de har 

bildats, hur de tidigare sett ut och därmed hur de bör skötas idag. En kombination av historisk 

och ekologisk analys kan förklara hur mänskliga processer har format miljö samt ekologiska 

mönster och även visa på skillnader i artdynamik och landskap (Foster 2002, Gillson & 

Willis 2004, Ekblom 2015) och även öka förståelsen för habitatfragmentering och dess 

följder (Eriksson et al. 2002). 

 

Från historisk tid finns information om markanvändning i form av text och senare också 

historiska kartor (Dahlström et al. 2006, Dahlström et al. 2008, Welinder et al. 1998). Det är 

dock sällan dessa källor ger detaljförståelse av artfördelning och -diversitet, eller mer 

specifikt olika praktiker när det gäller landskapsbruk. Dessutom finns inga eller mycket få 

skriftliga källor i denna form från äldre tidsperioder. Analyser av karaktäristiska fossila
1
 

växtdelar såsom pollen, frukter och fröer kan dock ge en mer detaljerad förståelse av 

artfördelning och landskapsbruk. Analys av fossila växtdelar är en metod som frekvent 

används inom arkeologi (arkeobotanik) och är en vanlig metod inom exploateringsarkeologi
2
. 

                                                
1
Fossil: i detta fall syftar fossil till att materialet är gammalt men fortfarande organiskt, egentligen 

sub-fossilt. Alltså inte lithifierat material eller avtryck. 
2
Exploateringsarkeologi: även kallad uppdragsarkeologi utförs inför exploatering av mark. Syftet är 

att dokumentera och arkivera fornlämningar i samband med exploatering av deras omgivning. 

Exploateringsarkeologi utgör cirka 90 procent av de undersökningar som görs i Sverige. Resterande 
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I exploateringsarkeologiska sammanhang är dock den kvalitativa analysen av växtmaterial 

sällan prioriterad i Sverige idag, då fokus ligger på kvantitativ analys. Möjligheten till 

artspecifika bestämningar begränsas dessutom av tid.  Bestämningsnogrannheten av fröer och 

frukter avvägs mot hur tidskrävande identifieringen är och hur säkert den kan göras. Därmed 

blir bestämningar inte alltid fullständiga för alla växtgrupper. Det innebär att det finns en 

potential i det arkeologiska materialet för en större ekologisk förståelse av landskapsbruk och 

kulturlandskapens ekologi som inte utnyttjas. En fylogenetisk grupp som inte brukar 

bestämmas närmare än familj i arkeologiska sammanhang, men har potential att säga mycket 

om ett landskaps ekologi, är Cyperaceae (halvgräs), som är i fokus i denna uppsats. 

  

                                                                                                                                                  
10 procent bedrivs ofta av universitet och har istället ett särskilt vetenskapligt syfte 

(Riksantivarieämbetets redaktion 2012). 
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Syfte 

Studiens syfte var att genom en mer detaljerad bestämning av subfossila Cyperaceae-frukter 

från en specifik arkeologiska plats, en järnåldersby i Gilltuna Västerås (Sundkvist et al. 

2014), utreda materialets potential för en vidare diskussion gällande fyndplatsens omgivande 

miljö och landskapsbruk. 

 

Denna studie består av tre delar: 

1. Utvecklandet av ett användarvänligt identifieringsystem för Cypercaeae och 

diskussion om dess relevans i relation till eventuella ekologiska nyckelarter. 

2. Analys och typbestämning av subfossila Cyperaceae-frukter, hittade under 

Gilltunagrävningen (2010). 

3. Utvärdering av metodens förmåga att besvara frågor om kulturlandskap utifrån ett 

ekologiskt perspektiv, samt rekommendationer för framtida analyser. 

 

I tidigare arkeobotaniska studier av makrofossilmaterialet från Gilltuna har bestämningsnivån 

varit varierande mellan växtfamiljer. Cyperaceae har endast bestämts till familj, medan vissa 

andra fynd har artbestämts (Andersson 2014, Ekblom et al. 2014). Tolkningar av landskap 

och markanvändning gjordes utifrån makrofossilanalys, pollenanalys och arkeologiska fynd. 

Dessa tidigare bestämningar och tolkningar används i diskussionen kring de identifieringar 

som gjorts i denna studie. Även om det inte går att närma sig frågan om ängsmarksbruk eller 

halvvilda landskap på detaljnivå är det min förhoppning att min undersökning utgör ett bidrag 

till att utveckla verktyg för detta ändamål i kommande studier. 

Bakgrund 

Hävdade kulturlandskap 

I och med 1900-talets jordbruksindustrialisering har många miljöer som bildats av de 

traditionella jordbruksmetoderna blivit allt mer sällsynta och hotade. Denna 

habitatfragmentering har haft allvarliga negativa effekter på många av de arter som är 

beroende av dessa miljöer, av vilka många idag är sällsynta och rödlistade (Andréasson et al. 

2013, Ek 2016). 

 

I det traditionella jordbruket urskiljs framförallt tre typer av markanvändning: 1) äng och 2) 

åker som tillhör inägomarken nära själva gården, och 3) bete som tillhör utmarken (Welinder 

et al. 1998). Marktyperna har traditionellt utsatts för en varierande grad av ingrepp från 

människans sida. Åkern har bearbetats hårdast i och med plöjning, sådd, rensning och skörd 

samt efterbete, medan utmarken i de flesta fall användes till bete och bränsle. Ängen, vars 

syfte varit att fungera som vinterfoder och liknande, har utsatts för hävd i form av slåtter sent 

på sommaren, fagning (avlägsnande av fallna grenar) (Welinder et al. 1998) och stundom 
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bete efter slåttern (Dahlström et al. 2008) men har annars fått klara sig själv. En rotation i 

användningen av markerna har även förekommit. Det tidigare nämnda efterbetet är ett 

exempel, men även åkermark och bete har växlat roller eller lagts i träda för att undvika en 

utarmning av marken (Dahlström et al. 2008). 

 

I denna studie görs ingen fördjupning i åkermarkens ekologiska omständigheter, fokus ligger 

istället på äng och betesmark. Äng och hage är former av halvnaturliga gräsmarker. Den här 

typen av mark har minskat kraftigt i utbredning under det senaste århundradet. Faktum är att 

95% av dessa biotoper försvunnit i Europa sedan det traditionella jordbruket började fasas ut 

(Miljödepartementet 2009). Detta är ett allvarligt problem för den biologiska mångfalden i 

och med att ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter finns, om än inte alltid uteslutande, i 

dessa habitat (Miljödepartementet 2009, Ek 2016). Vissa kulturreliktväxter är helt eller delvis 

beroende av de gamla jordbrukslandskapen (Andréasson et al. 2013, Eriksson et al. 2002). 

 

Sen hävd verkar vara ett nyckelkoncept för att vårda såväl rödlistade djur- som växtarter. 

Många fjärilsarter är till exempel beroende av specifika växter i sina juvenila stadier och en 

sen slåtter tillåter både växterna att hinna sätta frö och djuren att nå adult stadium så att de 

kan lämna värdväxten och själva reproducera sig (Dahlström et al. 2008). Dahlström et al. 

(2008) visar att ju senare slåttern sker (mellan juli och september) desto större blir grupperna 

av växter och insekter (i detta fall rödlistade fjärilar) med reproduktiv framgång. Hävd någon 

gång under året är dock nödvändigt för att bibehålla en hög biologisk mångfald i ett sådant 

landskap. Hypotesen om lagom störning, eller Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH) 

innebär att högst biologisk mångfald nås när graden av ekologisk stress är lagom hög 

(Ricklefs et al. 2014). Stressen kan förekomma i form av bete, slåtter, mekanisk slitning eller 

liknande, och är nödvändig för att hålla ner dominanta växtarter (i detta fall) som annars 

konkurrerar ut svagare arter och leder till att systemet blir artfattigt och i förlängning inte kan 

försörja exempelvis artspecifikt beroende insekter. Så länge störningen pågår regelbundet 

hålls återväxt och växtsuccession tillbaka. När störningen upphör fortlöper växtsuccessionen, 

då långsamväxande men också mer konkurrenskraftiga arter får fäste och i sinom tid 

konsumerar eller gör resurser otillgängliga för de störningståliga men konkurrenssvaga 

arterna (Ricklefs et al. 2014); detta leder vanligen till att växtsamhället blir allt artfattigare. 

Uppodling eller användning av herbicider kan ses som en förhöjd störning och är katastrofalt 

för artdiversiteten av uppenbara skäl. Det största hotet mot dessa artrika system är idag 

förändring av markutnyttjandet i form av intensifiering å ena sidan och nedläggning av 

aktivitet (för låg störning) å andra sidan (Dahlström et al. 2008, Miljödepartementet 2009, 

Andréasson et al. 2013). 
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2.2.2. Historisk kunskap för miljövård 

Arkeobotanik och paleoekologi och är båda vetenskapsområden som berör forntida 

ekologiska samband på olika men överlappande sätt. Arkeobotanik är ett verktyg som brukar 

användas inom arkeologi för att studera landskapsutnyttjande och växters roll inom 

förhistoriska mänskliga samhällen. Detta görs genom analys av ekofakter (tex fröer, träkol, 

ben, pollen) i arkeologiska kontexter. Paleoekologi är ett vetenskapsområde som behandlar 

förändring av miljö och ekologi över tid. Oftast gör detta genom längre serier av data ex 

pollenanlys av sedimentkärnor och genom  hydrologiska och geologiska data samt modeller 

baserade på dessa data (Jeffers et al. 2015). I kombination med ekofakt- och geologisk data 

används även historiska kartor och dokument för att undersöka historiska miljöer och 

markanvändning (Foster 2002, Dahlström 2006, Dahlström et al. 2006, Dahlström et al. 

2008). 

 

I början av 1900-talet, i naturvårdens ungdom, var uppfattningen om “naturlighet” som fritt 

från mänskliga ingrepp och helt i jämvikt med det rådande klimatet vida spridd. Att helt 

undanta skyddsvärda miljöer från vidare ingrepp sågs som den bästa metoden för att bevara 

dem (Ekblom 2015). Sedan dess har förståelsen för ekosystems komplexitet, långtidseffekter 

och människans långvariga roll i dessa system ökat. Genom forskning på subfossila 

växtlämningar har uppfattningen om många landskap som traditionellt setts som “orörda” 

reviderats, och man har insett att majoriteten är mer eller mindre påverkade av människan 

(Ekblom 2015, Ekblom & Gillson in prep, Dahlström et al. 2008). Bevarande av dessa 

skyddsvärda kvalitéer måste inkludera bevarandet av de förutsättningar som varit med och 

skapat dem, däribland traditionell och lågintensiv jordbruksaktivitet (Ekblom 2015, Ekblom 

& Gillson in prep). Växtfossilanalys har även kastat ljus över naturliga variationer i 

vegetationsutbredning (Willis et al. 2006). I och med det har så kallade “tröskelvärden” 

kunnat identifieras för exempelvis skogsutbredningen i Kruger National Park i Sydafrika, 

vilka definierar vilka nivåer som ligger inom den naturliga variationen och vilka värden som 

är onormala och kräver åtgärder (Gillson & Duffin 2007). Liknande tröskelvärden har även 

identifierats på andra håll i världen (Willis et al. 2006). Exemplet visar hur viktig 

arkeobotanik och paleoekologi kan vara för naturvården idag. 

 

The strategic environmental archaeology database (SEAD) har byggts upp av Umeå 

Unversitet, med syfte att samla bland annat miljöarkeologisk data och göra den tillgänglig för 

forskare och studenter inom arkeologi, miljöarkeologi, kvartärgeologi, paleoekologi, 

geografi, geologi och ekologi. Detta är ett pågående samarbete med Arkeologiska 

forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet, Geoarkeologiska laboratoriet 

(GAL) i Uppsala, Keramiska forskningslaboratoriet (KFL) vid Lunds universitet, 

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Umeå universitet, Tandemlaboratoriet vid Uppsala 

universitet samt Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrologi (VDL) vid Lunds 

universitet (Buckland 2014). Detta är ett steg mot ett mer omfattande samarbete mellan de 



7 

 

tidigare nämnda disciplinerna och kommer förhoppningsvis ge upphov till ännu mer 

forskning på historisk miljö för modern tillämpning. Databasen är ett exempel på samarbete 

mellan olika vetenskapsområden, förhoppningsvis kommer samarbeten som detta och andra 

utökas i framtiden och inkludera information som den som presenteras i denna studie. 

2.2.3. Landskap och nyckelarter 

Alla berörda arter reagerar inte likvärdigt på en förändring i habitat (Eriksson et al. 2002), 

som tidigare nämnts är ekosystem komplexa och det är inte alltid klart exakt vad som är orsak 

till eller följderna av en förändring. Det finns dock ett klart samband mellan minskning i 

utbredning av vissa arter och fragmentering av traditionellt kulturlandskap. 

 

En arts utbredning begränsas av både biotiska och abiotiska faktorer. Faktorer som pH, 

temperatur, fukt och substrat beskriver artens fundamentala nisch, dvs artens 

utbredningskapacitet i frånvaro av andra arter. Den realiserade nischen beskriver hur arten 

brer ut sig i närvaro av andra konkurrerande arter, alltså hur dess utbredning ser ut i 

verkligheten. En bred nisch betyder att arten är generalist, och inte påverkas negativt av 

särskilt många faktorer, medan en smal nisch indikerar att den kräver mer exakta 

förhållanden eller är känslig för konkurrens (Ricklefs et al 2014). Närvaron av en art med 

smal nisch ger därför mer exakt information om en miljö än en generalist som inte är lika 

känslig. På så sätt kan arter användas som indikatorer för särskilda miljöfaktorer, men 

somliga har ett större tolkningsvärde än andra. 

Cyperaceae 

Cyperaceae är en örtartad angiosperm monokotyledon växtfamilj som består av 3600 arter i 

115 släkten. I Sverige finns idag 100 arter uppdelade i 15 släkten. De flesta arter är perenner 

med några få undantag av anueller. De släkten som förekommer i Sverige är Blysmus 

(plattsävar), Bolboschoenus (havssävar), Carex (starrar), Cladium (agar), Cyperus 

(parasollsävar), Eleocharis (småsävar), Eleogiton (flytsävar), Eriophorum (ullar), Isolepis 

(borstsävar), Kobresia (sävstarrar), Rhynchospora (småagar), Schoenoplectus (sävar), 

Schoenus (axagar), Scirpus (skogssävar) och Trichophorum (tuvsävar) (Anderberg 1996). 

 

Många arter inom Cyperaceae växer i samma miljöer som Poaceae (gräs) och särskilt på 

sank mark (Heywood et al 2007). Varje art har sin egen nisch och ekologi, inklusive 

fruktspridningsmekanism men en genomgång av Cypercaeaes ekologi (Malmgren 1982, 

Rydberg & Wanntorp 2001, Jonsell 2010, Krok et al. 2013, Anderberg 1996) visar att 

realiserad nisch och ekologi varierar beroende på omgivning och markförhållanden, särskilt 

vad gäller Carex, som utgör den största delen arter inom familjen. Vissa preferenser är dock 

gemensamma för arten som helhet, och bör kunna användas som indikatorer för landskap. 

Till exempel Carex lasiocarpa, växer alltid på näringsfattig mark och indikerar därför låga 

näringsnivåer, medan Carex riparia indikerar stora mängder näring (Anderberg 1997, 

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/blysm/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/bolbo/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/cladi/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/cyper/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleog/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eriop/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/isole/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/kobre/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/rhync/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schoe/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schns/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/scirp/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/trich/welcome.html
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHans%20Rydberg
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Anderberg 2011). Carex hartmanii samt Carex lepidocarpa är typiska kalkgynnade arter och 

växer likt många andra Cyperaceae-arter på mycket blöt mark, medan Carex pulifera endast 

växer på torr mark (Anderberg 1996, Anderberg 1997, Anderberg 2011). 

 

Cyperaceae är en viktig länk i många ekosystem, bland annat som värdväxt för insekter, och 

är därför även i sig själv värd att bevara i hotade landskap. Ett antal rödlistade insekter är helt 

eller delvis beroende av särskilda arter inom Cyperaceae-familjen. Dårgräsfjärilen (Lopinga 

achine) till exempel, som klassificerats som nära hotad i rödlistebedömningen 2015 är starkt 

knuten till miljöer med lundstarr (Carex montana) (Bergman 2005). L. achine tycks dock inte 

vara helt beroende av C. montana när andra arter med liknande bladmorfologi finns 

tillgängliga, utan är snarare är knuten till de våta miljöer som C. montana växer i eller där 

andra liknande växter finns. I vissa fall är dock halvgräset C. montana den enda arten med de 

egenskaper som L. achine söker för såväl äggläggning som larvutveckling, exempelvis på 

Gotland och Saaremaa (Lindman et al. 2013). Många andra rödlistade insekter inom 

ordningen Lepidoptera är på ett eller annat sätt beroende av Cyperaceae: gråpunkterad 

gräsminerarmal (Elachista cinereopunctella) av Carex flacca (Bengtsson 

2002); sandhedsdystermal (Monochroa ferrea) av Carex arenaria (Svensson 1994, 

Bengtsson 2012); jättestarrsmott (Nascia cilialis) av Carex riparia (Svensson 1997); 

snedstreckad lövmätare (Scopula virgulata) av starr i allmänhet, den ursprungliga källan är 

dock gammal och inte fullt bekräftad (Eliasson 2012); vinkelprytt rörfly (Phragmatiphila 

nexa) av Carex acuta (Eliasson 2010) samt brunstarrsfly (Sedina buettneri) av Carex 

acutiformis (Eliasson 2012). De flesta av dessa arter förekommer i Sverige endast i Skåne, på 

Gotland och på Öland. 

 

Metodologisk bakgrund 

I denna undersökning analyserades fossila frukter av Cyperacaeae från en arkeologisk 

utgrävning, i syfte att undersöka potentialen i ett sådant material för att rekonstruera 

ängsmarksbruk och förhistoriska praktiker. Till skillnad från analys av många andra 

växtfamiljer ligger fokus inte på själva fröet i makrofossilanalys av Cyperaceae, utan frukten. 

I detta avsnitt presenteras grundprinciper vid identifiering av Cyperaceae-frukter, källkritiska 

aspekter och begränsningar hos metoden, liksom förslag på andra möjliga metoder. 

Karakteristika 

Identifiering görs vanligen genom analys av fruktens form, färg, generella storlek, eventuell 

närvaro av spröt och struktur av epidermisceller. I sub-fossilt eller bränt tillstånd är 

Cyperaceae‟s frukter ibland fragmenterade eller eroderade. Detta försvårar analysen. 
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Karpeller 

Vanligen är Cyperaceae-frukten en nöt (Heywood et al 2007). Nöten är i tvärsnitt triangulär 

till rund då frukten har tre karpeller, eller tillplattad då frukten har två karpeller (Cappers et 

al. 2012) (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Stiliserade beskrivningar av genomskärningsytor hos Cyperaceae-frukter. T.v. frukter med tre karpeller, 

motsvarande de arter vars pistiller har tre märken. T.h. frukt med två karpeller, motsvarande arter vars pistiller 

har två märken (modifierad från Berggren 1969, Cappers et al. 2012). 

 

Släkten som Eleogiton, Rhynchospora och Blymus har alltid trikolpata (trekantiga eller runda) 

frukter, medan Eriophorum, Shoenus, Scirpus, Trichophorum, Bolboschoenus, Isolepis och 

Scirpoides alltid har dikolpata (plattade) frukter. Carex, Cladium, Cyperus, Eleocharis och 

Schoenoplectus innehåller emellertid både arter med dikolpata och trikolpata frukter (Tabell 

1). 

 

Form 

Vissa av nötterna har en mer eller mindre upphöjd dorsal ås, denna syns som en tydlig 

upphöjning från resten av frukten. Ett antal arters mittnerv är utlöpande i en udd eller ett spröt 

(Tabell 1, Figur 2). 
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Tabell 1. tabell över det antal karpeller (i förlängning genomskärningsformer) som förekommer inom de 15 av 

Cyperaceaes olika släkten som förekommer i Sverige (Cappers et a.l 2012). 

Släkte 2 karpeller 3 karpeller Tydligt spröt 

Eleogiton x   

Blymus x   

Rhynchospora x  x 

Carex x x x 

Cladium x x  

Cyperus x x  

Eleocharis x x x 

Schoenoplectus x x  

Eriophorum  x  

Schoenus  x  

Scirpus  x  

Trichophorum  x  

Bolboschoenus  x  

Isolepis  x  

Scirpoides  x  

 

Då frukten har ett spröt utlöper detta mer eller mindre abrupt (Figur 2), beroende på art. I 

motsatt ände finns ett fäste, vilket skiljs från toppen av det “ärr” som är resultatet av fruktens 

separation från moderplantans blomaxel (Figur 2) (Cappers et al. 2006). 

 
 

Figur 2. Till vänster: Representation av ett avsmalnande sprötfäste (1) och ett abrupt sprötfäste (2) (Cappers et 

al. 2006). Till höger: Schematisk avbildning av Cyperaceae-frukt från “ovansidan”. Uppifrån och ner: Spröt 

eller udd som utlöper från fruktens topp då den är närvarande; mittnerv som är mer eller mindre synlig och 

stundom upphöjd i en ås; fäste som är mer eller mindre avsatt; “ärr” som identifieras som en ojämn yta vars 

cellstruktur skiljer sig från resten av fruktens (modifierad från Cappers et al. 2006). 

 

Hos vissa arter har frukten tydligt plattade kanter (figur 3). Hos Eleocharis är detta en 

undantagslös släktkaraktär. Somliga arter har en upphöjd dorsal ås (Figur 3) (Cappers et al. 

2006). 
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Figur 3. Illustration av frukter i genomskärning: dorsal ås (1) och plattaden kanter (2). 

 

Frukternas profilform varierar, men det vanligast förekommande är att nöten är bredare ovan 

mitten än under, då ärrets ände är “undersidan” och spetsens ände är “ovansidan”. Andra 

former inkluderar rektangulär, äggformad, och former med störst bredd under mitten mot 

ärret, samt ovala till runda former (Figur 4) (Berggren 1969, Cappers et al. 2006). 

 

 
 

Figur 4. Förenklad bild av typiska fruktformer förekommande inom Cyperaceae. Här avbildade utan spröt. Från 

vänster: äggformad och bredare över mitten; rektangulär; äggformad bredare under mitten; bredast på mitten. 

Samtliga former varierar i förhållandet bredd-höjd. En mer utförlig redovisning av frukternas möjliga former 

finns i Atlas of seeds del 2: Cyperaceae (modifierad från Berggren 1969). 

 

Färska frön har fröskal och emellanåt även andra bihang i form av borst (Cappers et al. 2012, 

Heywood et al. 2007). Dessa är dock sällan kvar när de väl ska analyseras. 

Färg 

Frukternas färg är främst relevant när objekten är i god kondition. Missfärgningar såväl som 

beläggningar förekommer i fossilt material och beror då av bevarandemiljön. Därför kan 

fokus på exakt nyans vara oanvändbart i många fall där frukternas kvalitet inte är optimal. 

Färger över spektrumen vitgul, gulbrun, rödbrun, mörkbrun, svart, gråbrun, grönbrun 

förekommer. Vad gäller färg kan det vara mer relevant att lägga märke till om frukten 

exempelvis är särskilt mörk eller ljus. 

 

Epidermis 

Cellstruktur på fruktens epidermis är en mycket talande karaktär. För att kunna analysera 

detta krävs antingen färskt referensmaterial eller bildreferenser som tydligt visar denna 

karaktär. Viktigt är både observation av cellernas egna form och hur de sitter i förhållande till 
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varandra, dvs vilken typ av mönster de bildar på fruktens yta (Figur 5). Två tydliga exempel 

är Carex nigra (Figur 5), vars epidermisceller är mycket små och sitter i tydliga, fina 

vertikala ränder och Carex buxbaumii vars epidermis är närmast knottrigt. Utöver cellernas 

form och mönster varierar ytans glans (Cappers et al. 2006). Detta är dock en egenskap som 

inte alltid går att förlita sig på vad gäller sub-fossilt material. Likt färg kan glansen mattas 

med tiden. 

 

 

Figur 5. Exempel på cellmönster. Cellerna är små och rundade i raka vertikala band. Mikroskopfotografi av 

objekt A8164 3 A (bilaga 3). 

Identifieringsnycklar 

Nycklar för artbestämning av fröer, och i fallet Cyperaceae även frukter finns idag i form av 

till exempel Berggrens Atlas of Seeds, del 2. Cyperaceae (1969). Nyckeln är mycket 

detaljerad, men i detta arbete inte möjlig att använda dels för att många av de nyckelattribut 

som krävs förstörts antingen under tiden frukterna legat i marken eller i förvaring sedan de 

tagits som prover 2010, och dels på grund av min egen avsaknad av erfarenhet i användning 

av frönycklar. Bildmaterialet är användbart för jämförelser av genomskärning samt form, 

men tar inte någon större hänsyn till cellstruktur. Cappers et al.:s (2006) Digital atlas of seeds 

of the Netherlands (onlineresurs) har å andra sidan bra bilder för jämförelser av cellstruktur 

och ytglans, men saknar genomskärningsbilder och eftersom bildmaterialet fokuserar på 



13 

 

Nederländernas flora saknas många svenska arter. Färskt referensmaterial är att föredra vid 

makrofossilanalys av uppenbara anledningar, men de samlingar som finns är begränsade och 

svåra att flytta eftersom de är mycket stora. Med anledning av detta bör en ny nyckel 

formuleras, samt nytt bildmaterial av den svenska Cyperaceae-florans frukter tas fram där 

karaktärer som visas tydligt i Berggren (1969) och Cappers et al. (2006) kombineras. 

Alternativa metoder 

Andra metoder som skulle kunna användas för ett liknande resultat är exempelvis 

mikrofossilanalys (pollenanalys) och genomsekvensering. Med pollenanalyser är regional 

spridning ett problem – det går dock att lösa med fyndplatser som har litet dräneringsområde. 

Största problemet är att pollenanalys inte ger en bra upplösning på artnivå som ju är idealet i 

detta fall. Genomsekvensering skulle kunna användas för identifiering av sub-fossilt material, 

men det biologiska material som skulle behöva behandlas är så pass stort att detta troligtvis 

inte skulle vara ekonomiskt hållbart. 

 

Källkritiska aspekter 

Fröer och frukter deponeras i jämförelse med pollen vanligen närmare moderplantan (Ekblom 

et al. 2016). Detta är självklart beroende av fröers och frukters utformning och 

spridningsmekanism. Vissa har vingar eller hår med syftet att fröer/frukter ska spridas med 

vinden (anemokori), andra har elaiosom som lockar myror att bära med sig dem till stacken 

(myrmekokori), ytterligare andra har hullingar eller liknande som fastnar på ofrivilliga 

djurvektorer (exozookori), några sprider sig genom att flyta på vatten (hydrokori) och en del 

frukter är utformade på ett sådant sätt att de skjuter ut sina frön vid mekanisk stimulans 

(ballistisk spridning). Vissa växter bildar även särskilt energirika frukter med syftet att 

konsumeras av frugivorer (fruktätande djur) och deponeras genom frugivorens avföring 

(endozookori) (Traveset & Rodríguez-Pérez 2008). När pollen, frukter och fröer sprids finns 

en möjlighet att de, med varierande sannolikhet beroende på spridningsstrategi, slutligen 

hamnar i miljöer som sjöbottnar, myrar, kärr eller brunnsbottnar - miljöer där de inte kan gro 

men inte heller bryts ner. Dessa miljöer har gemensamt att de är blöta och syrefattiga, vilka är 

förutsättningar för att färskt biologiskt material ska bevaras över en längre tid. Därför kan 

dessa fynd göras tusentals år efter att moderplantan själv dött, i form av makro- (frön och 

frukter) och mikrofossil (pollen). Här kommer jag fokusera på växtmaterial från brunnar och 

därför följer en kort diskussion om specifika källkritiska problem när det gäller brunnar och 

hur de speglar landskapsbruk och landskapsutnyttjande. 

Brunnar 

Obrända frön och frukter bevaras väl i syrefri och våt miljö, vilket gör brunnar till mycket bra 

lagringslokaler för kulturpåverkad mark, men försiktighet bör iakttas vad gäller brunnars 

stratigrafi. Växtmaterial i form av fröer och frukter som bevarats i brunnar kan ge en bra bild 
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av brunnens närmiljö. Genom dess livstid fylls den sakta igen med sand, jord och biomaterial 

vilka bildar olika lager i en stratigrafi. Den största delen av det subfossila växtmaterialet 

kommer vanligen från fröbanker i markytan som omger brunnen. Fröerna i fröbanken 

kommer till största delen från lokala växter och deponeras i brunnens nedersta lager när den 

anläggs. En del frön och pollen deponeras även under en brunns användningstid, detta är det 

näst djupaste lagret. För arkeologin är de mest intressanta lagren de som bildats när brunnen 

grävdes och det som bildats under användningsperioden. Den största mängden fyllnadsmassa 

innehåller vanligen inte mycket frö- eller pollenmaterial alls eftersom det kommer från 

inrasade väggar djupare ner i marken där fröbank och andra växtlämningar saknas eller finns 

i små mängder. Under både inrasningsprocess och användningstid kan växt- och annat 

biomaterial deponeras i brunnsgropen på en rad olika sätt som är svåra att spåra: Har brunnen 

exempelvis medvetet fyllts igen med jord någon annanstans ifrån, när den tagits ur bruk 

kommer givetvis lämningar av främmande arter medfölja (Engelmark 1995). Växter som 

växer nära brunnens mynning kan i större utsträckning släppa sina frukter rakt ner i brunnen 

eller nå brunnen genom någon av de tidigare diskuterade spridningmekanismerna. Det har 

även påvisats att lagerföljden i brunnar kan vara omkastad (dvs att yngre lager hamnar under 

äldre lager) på grund av nettoerosion och -deposition (Ranheden 1995). 

Makrofossil och deras varierande fragilitet 

En begränsning med arkeobotaniskt växtmaterial är att alla fröer inte bevaras likvärdigt trots 

likartade förhållanden. Sädesfröer är till exempel enligt uppgift överrepresenterade i bränt 

material, men underrepresenterade i “färskt” (obränt, bevarat i syrefri miljö) (Håkan 

Ranheden, muntligen 2016-10-28, Stockholm). Anledningen till att de bevaras väl som 

brända är att fröernas stärkelserika inre gör att de sakta förkolnas istället för att helt 

förbrännas vid hög värme, till skillnad från mindre ogräsfröer som blir mycket fragila vid 

bränning. Sädesfröer bevaras/hittas däremot inte alls i lika hög grad som färskt material 

jämfört med andra fröer. Andra anledningar till varför arkeobotaniker hittar så många brända 

sädesfrön kan vara antropogena: de domesticerade gräsen är kulturväxter som förekommer 

nära människan eftersom de odlas och används av människan, och skulle därför kunna vara 

mer utsatta för eld än vilda fröer. Skillnaden i bevarandepotential som exemplifieras av 

sädesfröerna kontra ogräsfröer visar att det mycket väl kan ha funnits arter som inte lämnat 

spår efter sig i form av makrofossil. Det blir då svårt att få en fullständig bild av 

artsammansättningen genom endast frö/fruktstudier (Håkan Ranheden, muntligen 2016-10-

28, Stockholm). 

 

Antal fröer, frukter samt pollen såväl som spridningseffektivitet skiljer sig mellan arter. I 

pollenanalys kan fördelningen av pollen från olika arter översättas till andelar dessa arter 

utgör i den faktiska vegetationen. Vad gäller analys av fröer och frukter finns ingen 

kalibrering av kvantitetsindex och analysen blir därför rent kvalitativ. Det går alltså inte att på 
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ett säkert sätt säga hur många individer av en art som växt på platsen, bara huruvida arten är 

närvarande. 

 

Makrofossilens skick 

Makrofossilen kan skadas medan de ligger i jorden, när de tas upp vid utgrävningen, under 

förvaring eller under analys. Detta påverkar främst form och epidermis, varför det är viktigt 

att ha i åtanke under analys. Cellstrukturen är det mest talande av dessa attribut. Denna 

förändras inte av skador, men om epidermis skadas kan det resultera i svårigheter att 

upptäcka cellmönstret. Attributet är trots detta möjligen den mest värdefulla ledtråden vid 

identifiering och bör trots skada analyseras efter bästa förmåga. Även torka kan påverka 

fossilen under förvaringen om de våtförvarats men av någon anledning torkat ut. Detta kan 

resultera i storleksförändring och mindre avvikelser i form. 

Regional ekologi 

Att förstå växters livsmiljö är viktigt för att kunna tolka historien på det här sättet 

(Lennartsson & Westin 2015). Den realiserade nischen hos en art kan variera beroende på en 

mängd biotiska och abiotiska faktorer i kombination (Ricklefs et al. 2014). Landskapet kring 

Gilltuna ha förändrats, delvis med avseende på höjd över och därmed avstånd till havet (SGU  

2016.) men säkerligen också med avseende på ytterligare abiotiska faktorer och många 

biotiska faktorer eftersom markanvändningen inte varit oförändrad under de senaste två 

årtusendena (Sundkvist & Eklund 2014). Denna skillnad i såväl biotiska som abiotiska 

förutsättningar mellan dåtid och nutid innebär en trolig skillnad i arternas ekologi, lik den 

som idag råder mellan lokaler. Ekologiska beskrivningar av arter från olika men närliggande 

landskap skiljer sig nämligen för samma art, vilket blir tydligt vid jämförelse av exempelvis 

samtida landskapsfloror (Malmgren 1982, Rydberg & Wanntorp 2001, Jonsell 2010). Därför 

bör en viss försiktighet iakttas vid tolkning av landskap utifrån arter. 

Det fossila materialet 

De prover som utgör analysmaterialet i denna studie togs vid en arkeologisk undersökning av 

Gilltuna (Västerås Raä 1252 och 1356, fd Lundby sn, Västmanlands län, Sverige), strax 

väster om Västerås sommaren 2010 av SAU (Soceitas Archaeologica Upsaliensis) på 

uppdrag av Västerås kommun. Gilltuna gård är daterad till perioden förrommersk järnålder 

till vikingatid. Materialets kvalitet var vid undersökningstillfället inte god, troligtvis på grund 

av uttorkning. Provtagningsplatserna utgjordes mer specifikt av tre brunnar daterade till olika 

delar av järnåldern. Dessa är tre av sextiotalet brunnar som återfanns på utgrävningsområdet. 

 

Jordarten är över hela området lera med inslag av morän i norr. Området är än idag mycket 

vått men har troligen varit ännu mer vattensjukt tidigare. Detta antyds bland annat av lerans 

ovanligt mörka färg samt dagens blöta förhållanden (Sundkvist & Eklund 2014). Kalkhalten i 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHans%20Rydberg
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berggrunden är medelhög till låg (SLU 2007), men en viss urlakning kan ha skett vilket 

skulle kunna innebära att kalkhalten var högre i ett tidigare skede. Höjden över havet är idag 

mellan 14 och 17 m.ö.h., men på grund av landhöjningen var havsytan lägre när boplatsen var 

aktiv. Under järnåldern låg strandlinjen närmare boplatsen, även om platsen inte har kunnat 

räknas som direkt havsnära ens när gården anlades för cirka 2000 år sedan (SGU 2016.). Det 

innebär dock att det vid denna tid kan ha funnits exempelvis relikta kustarter från ännu längre 

tillbaka i tiden. Grundvattennivåerna har också förändrats över tid och blivit lägre, marken är 

dock fortfarande mycket vattensjuk (Sundkvist & Eklund 2014). Två arkeobotaniska analyser 

av prover från dessa brunnar har gjorts tidigare: en som redovisas av Ekblom et al. (2014), 

varefter ytterligare analyser gjordes av Jennie Andersson (2014) i form av ett mastersarbete. 

Nedan följer en kort beskrivning av de tre brunnar som behandlas i denna studie: 

 

Fyndmiljöer 

A23600 (daterad: 770-980 e.Kr.): 

A23600 var belägen (Raä 1252) i en mycket vattensjuk sänka och bestod till skillnad från de 

övriga två brunnarna endast av ett dokumenterat homogent lager. Ett prov togs från brunnens 

bottenlager ca 2,4 meter ner, vilket har tolkats representera brunnens huvudsakliga 

brukningsperiod. Brunnen har grävts om ett antal gånger och tolkas ha använts som 

avfallsgrop under en period. Utifrån fynd av odlad lin (Linum usitatissimum) tolkas brunnen 

även ha använts för att röta lin. De flesta av de arter som hittats i brunnen indikerar en våt 

miljö, men exempelvis vägsenap (Sisymbrium officinale) som normalt växer på utpräglat torr 

mark finns även i artlistan. Andersson (2014) tolkar miljön kring brunn A23600 som våt, 

näringsrik och gårdsnära. 

 

A31463 (daterad: 680-880 e.Kr): 

A31463 hittades i en sänka i närheten av en huslämning och i närheten av en samtida brunn 

(A23340), vilken inte kommer behandlas i denna studie.  Prover togs från 1,5 och 2,6 meters 

djup (Andersson 2014). Information om lagertillhörighet hos proverna gick förlorad när 

förvaringskärlen valdes ut från en större samling. Sänkan är än idag vattensjuk och brunnen 

har under sin livstid breddats, kanske i samband med att omgivningen dränerats. Tre distinkta 

lager kunde skönjas, alla med fynd av ben och de två äldre även med fynd av välbevarat trä. I 

de övre lagren - och framförallt det översta gjordes fynd av ettåriga ruderatväxter, exempelvis 

svinmålla (Chenopodium album), bitterpilört (Polygonum hydropiper) och trampört 

(Polygonum aviculare). Även fynd av vägsenap (Sisymbrium officinale) och våtarv (Stellaria 

media) samt halvgräs (Cyperaceae) gjordes. Fynd av Daphnia-ägg (ett kräftdjur tillhörande 

släktet Cladocera, hinnkräfta) i de nedre lagren indikerar stillastående vatten och avsaknaden 

av Daphnia-ägg, i kombination med den ökade mängden ogräsfrön i det övre lagret antyder 

att vattendjupet sjunkit (Andersson 2014). Ekofakterna har tidigare analyserats av Anneli 

Ekblom (Sundkvist & Eklund 2014) och Jennie Andersson (Andersson 2014). Sammantaget 

antyder de föregående arkeobotaniska analyserna att marken kring brunn 31463 var 
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näringsrik och utsatt för mekanisk påverkan samt att brunnen i sin senare brukningsfas haft 

mycket lågt vattenstånd. 

 

A8164 (daterad: 80-240 e.Kr): 

A8164 låg inom Raä 1252, sydväst om det centrala tunet i något som Andersson (2014) tolkat 

vara en gårdsnära betesmark. Brunnen var ca 3,55 meter djup och ungefär lika bred. Fyra 

lager provtogs, men information om provernas lagertillhörighet gick förlorade när proverna 

togs ur en större samling. Andersson (2014) tolkar utifrån makrofossilanalysen landskapet 

som öppet och gårdsnära samt att det utsatts för viss störning, troligen i form av att 

människor och djur rört sig runt brunnen, samt att en odling kan ha legat i närheten. 

Andersson (2014) gör även tolkningen att växter kan ha etablerat sig på insidan av brunnen 

möjligtvis på grund av fluktuerande vattennivåer. Till skillnad från de övriga två brunnarna 

verkar A8164 aldrig ha använts som avfallsgrop. Andersson (2014) påpekar även att många 

av de arter som identifierats i hennes studie är nyttoväxter, alltså växter som vi vet att 

människor ända in i historisk i historisk tid samlat och använt i hushållen (Andersson 2014). 

Huruvida fröerna hamnat i brunnen på grund av detta är oklart. 

 

För en fullständig redovisning av artbestämningarna hänvisas till Andersson (2014). En 

jämförelse mellan Anderssons (2014) landskapstolkningar ovan och den tolkning som kan 

göras utifrån en vidare bestämning av Cyperaceae och floraekologi presenteras som en del av 

“tolkning av landskap utifrån nutida ekologi” och “metodutvärdering” i diskussionskapitlet. 
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Metod 

Makrofossilanalys 

Fröer från Gilltunagrävningen (2010) som bedömts tillhöra familjen Cyperaceae i tidigare 

undersökningar (Andersson 2014, Sundkvist & Eklund 2014) fotograferades och mättes med 

ett Nikon Infinity 1 SMZ 745T stereomikroskop i Infinity Analyze v. 6.5.4 (© Lumenera 

Corporation 2016). Materialet okulärbesiktigades med stereomikroskop (50 x förstoring) och 

jämfördes med bildreferenser och frönycklar (Berggren 1969, Cappers et al. 2006) och färskt 

material (Arkeologerna, Historiska museet i Stockholm) för typbestämning. Identifieringen 

gjordes främst utifrån genomskärningsytans form och epidermiscellstruktur, då dessa är de 

minst variabla attributen. Form och färg användes också för identifieringen men var mindre 

avgörande, med hänsyn till materialets bevarandeskick. Löpande under typbestämningen 

kontrollerades huruvida de misstänkta arterna/sälktena hade en ekologi som stämde 

någorlunda överens med fyndplatsens närområde. Framförallt kontrollerades att arterna idag 

inte endast förekommer i fjällkedjan. Detta gjordes med hjälp av Svensk flora (Krok et al. 

2013). 

Skapandet av en nyckel för identifiering 

Efter identifiering delades frukterna in i grupper enligt ett antal morfologiska karaktärer: 

genomskärningsyta, tydligt plattade kanter, form, dorsal ås och proportioner. Därefter 

bestämdes i vilken ordning karaktärerna skulle komma i nyckeln för att göra den så enkel 

som möjligt. Cellkaraktärerna bedömdes göra mer nytta i en jämförelse med bildmaterial än 

som beskrivning i text och togs därför inte med i nyckeln. De kvarvarande karaktärerna med 

tillhörande grupper ställdes upp i ordningen 1) genomskärningsyta, 2) dorsal ås, 3) tydligt 

plattade kanter, 4) form. Källor till karaktärsindelningen var provmaterialet själv i 

kombination med de identifieringar som gjorts samt Atlas of seeds, del 2. Cyperaceae 

(Berggren 1969), Digital Atlas of Seeds of the Netherlands (Cappers et al. 2006) och en 

mindre samling färskt referensmaterial (Arkeologerna, Historiska museet i Stockholm). 

Referensmaterialet konsulterades flitigt på grund av provmaterialets bristfälliga kvalitet. 

Resultatet presenteras i form av ett förslag till en enklare typbestämningsnyckel. 

Metodutvärdering 

Landskapsfloror tillhörande Västmanland, Södermanland och Uppland konsulterades 

gällande lokal ekologi hos de typbestämningar som gjordes i makrofossilanalysen. Resultatet 

sammanställdes i en tabell (tabell 16) landskapsvis. Utifrån tabell 16 sammanställdes 

ytterligare tabell en (tabell 4a och 4b) för att få en klarare bild av vilka ekologiska faktorer de 

identidierade arterna indikerar. Utöver flororna togs även Tommy Lennartssons (Centrum för 

biologisk mångfald, SLU i Uppsala) personliga erfarenheter gällande de aktuella arternas 



19 

 

ekologi i beaktande. Utifrån denna ekologibeskrivning sammanvägt med artbestämningar 

från tidigare undersökning (Andersson 2014) gjordes en tolkning av fyndplatsernas 

omgivande landskap. Den tolkning av brunnarnas omgivande miljöer som gjordes av 

Andersson (2014) användes som arbetshypotes. 

 

En utvärdering av identifieringsarbetets fortgång och värdet av den ekologiska tolkningen 

samt en diskussion om eventuella kunskapsluckor presenteras i diskussionskapitlet. 
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Resultat 

Studien fokuserar på frukter från familjen Cyperaceae som proxy för att förstå 

omständigheterna i ett forntida landskap. Anledningen till valet av fokusgrupp är att det 

tidigare inte gjorts en närmare bestämning av fossil tillhörande halvgräsfamiljen varken i den 

arkeobotaniska analys som ingick i den ursprungliga arkeologiska undersökningen 

(Sundkvist & Eklund 2014) eller i senare undersökningar av materialet (Andersson 2014). 

Identifiering och klassificering 

Fröerna var i relativt dåligt skick. En del exemplar var missfärgade och många var 

fragmenterade, skrumpna eller eroderade. Bevarandegraden av fröerna försvårade 

artbestämning under arbetet. 

 

I brunn A8164 kunde dock elva typbestämningar göras, varav åtta kunde kopplas till 

specifika arter/släkten (tabell 2, bilaga 1: tabell 7-11). I brunn A23600 kunde åtta typer 

identifireas till sju specifika arter/släkten (tabell 2, bilaga 1: tabell 12-13). I brunn A31463 

gjordes två typbestämningar (tabell 2, bilaga 1: tabell 14). Information om provernas 

lagertillhörighet gick förlorad när materialet valdes ut ur en större samling. De flesta 

bestämningar är osäkra, med undantag av Carex nigra och Carex lepidocarpa som bedöms 

vara säkert bestämda. Utöver de typer som kunde kopplas till släkten eller arter var det tydligt 

att ett antal av de frukter som inte gick att identifiera tillhörde samma typ. Dessa har 

namngivits Crypto typ 1, Crypto typ 2 och Crypto typ 3. Dessa diskuteras inte vidare. 

 

Tabell 2. Typbestämningar gjorda på makrofossil hittade i brunn A8164, A23600 och A31463, i 

bokstavsordning. 

Brunn A8164 A23600 A31463 

Identifierad typ Carex digitata cf Carex acutiformis cf Carex panicea cf 
Carex elongata cf Carex distans cf Eleocharis cf 
Carex nigra Carex digitata cf  
Carex pseudocyperus cf Carex lepidocarpa  
Carex remota cf Carex nigra  
Carex riparia cf Carex pseudocyperus cf  
Carex rostrata cf Crypto typ 3  
Crypto typ 1 Eriophorum sp cf  
Crypto typ 2   
Crypto typ 3   
Schoenoplectus cf   

 

Samtliga identifierade arter och släkten tilldelades förkortningar (tabell 3) för enkelhetens 

skull. 

 

 

Tabell 3. Arter och släkten med godtyckliga korresponderande artkoder. 
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Art Artkod 

Carex acutiformis, brunstarr ac 

Carex digitata, vispstarr dg 

Carex distans, glesstarr di 

Carex elongata, rankstarr el 

Carex lepidocarpa, näbbstarr le 

Carex nigra, hundstarr ni 

Carex panicea, hirsstarr pa 

Carex pseudocyperus, slokstarr ps 

Carex remota, skärmstarr re 

Carex riparia, jättestarr ri 

Carex rostrata, flaskstarr ro 

Eleocharis sp, småvass es 

Eriophorum sp, ull er 

Schoenoplectus, vass sc 

 

Nyckel 

Nedanstående nyckel för typbestämningarna (tabell 2) togs fram utifrån morfologiska 

karaktärer. Somliga kan nycklas till art, medan andra kräver jämförelse med referensmaterial. 

 

1. Genomskärningsyta triangulär 

2. Frukten har tydlig dorsal ås 

3. Frukten har tydligt plattade kanter, “vingar”...........................................Eriophorum 
Jämför med referensmaterial för vidare bestämning 

3. Frukten saknar tydligt plattade vingar 

4. Fruktens form rektangulär…………………........……………......C. riparia 

4. Frukten äggformad, bredare ovan mitten………..…......…....C. lepidocarpa 

4. Frukten äggformad, bredare nedan mitten……….......….C. pseudocyperus 

2. Frukten saknar dorsal ås 

5. Frukten bredast på mitten, +- elliptisk………….…………………….Carex distans 

5. Frukten äggformad, bredare ovan mitten……………....C. digitata, C. acutiformis, 

     C. rostrata el. C. panicea 
Jämför med referensmaterial för vidare bestämning 

5. Frukten äggformad, bredare nedan mitten..........................................…….C. remota 

1. Genomskärningsyta plattad 

6. Frukten ca. dubbelt så hög som bred. Långsmal samt bredare nedan mitten el. +- 

rektangulär……………………………………………………………………….....C. elongata 

6. Frukten bredast på mitten, rund el. svagt oval. Ej dubbelt så hög som bred….…….C. nigra 

1. Genomskärningsyta rund (el. mycket rundat triangulär)......................Schoenoplectus el. Eleocharis 
Jämför med referensmaterial för vidare bestämning 



22 

 

Sammantagen nutida ekologi 

A8164 

Många av de arter som framkommit i brunn A8164 (tabell 2) trivs vanligen i kärr (bilaga 2: 

tabell 16). Nästan samtliga har en preferens för mycket våta miljöer, med ett möjligt undantag 

i C. digitata som stundom växer torrt eller mer friskt än övriga (tabell 4a och bilaga 2: tabell 

15-16). Nästan samtliga arter har även tolerans för hög ljusintensitet, även om många även 

trivs i skuggiga miljöer, bortsett från C. remota som vanligen är skuggväxande. Hävdtålighet 

finns inte beskriven för alla arter i de konsulterade flororna (Malmgren 1982, Rydberg & 

Wanntorp 2001, Jonsell 2010); de få arter där hävdtålighet beskrivs domineras av arter med 

en medelhög störningstolerans (4b och bilaga 2: tabell 16). Undantag från detta är C. 

elongata vars tolerans mot hävd inte är känd, medans C. nigra och C. rostrata har en högre 

tolerans än de övriga (4b och bilaga 2: tabell 16). Alla arter kräver näringsrik mark med 

undantag av C. nigra och C. rostrata.. C. nigra växer ofta på näringsfattig mark, men 

förekommer även i mer näringsrika områden, medan C. rostrata närmast är okänslig för 

näringshalt (tabell 16 och 4a). Substratpreferenser för samtliga arter är huvudsakligen 

mineraljord i olika former, med ett möjligt undantag i C. digitata som har en preferens för 

mer humös mark (tabell 6). Konkurrenskraft, som bland annat är en indikation på omgivande 

vegetationshöjd skiljer sig mellan arterna. De flesta har en hög konkurrenskraft (tabell 4b), 

vilket tillåter en hög omgivande vegetation (tabell 16), men C. nigra och C. riparia har 

svårare att etablera sig i hög konkurrens och kräver därför en lägre vegetation (tabell 16 och 

4b). 

 

A23600 

Information om näringspreferenser hos arterna kring brunn A23600 (tabell 2) är bristfällig 

(tabell 4a). Av de fyra arter om vilka sådan information finns att tillgå föredrar två arter (C. 

nigra och C. lepidocarpa) näringsfattig och två arter (C. pseudocyperus och C. acutiformis) 

näringsrik mark (tabell 4a och bilaga 2: tabell 16). De allra flesta arter, bortsett från C. 

digitata föredrar blöt mark och mineralsubstrat i olika former (tabell 4a och bilaga 2: tabell 

16). Störningståligheten hos dessa typer är delvis dokumenterad (bortsett från C. acutiformis 

och Eriophorum som helhet) i de kringliggande landskapen som åtminstone medelhög men 

två arter (C. nigra och C. distans) har hög tolerans för störning (tabell 4b). Konkurrenskraften 

är spridd mellan hög och låg (tabell 4b). Alla arter bortsett från C. digitata och C. nigra har 

en preferens för öppet landskap. C. digitata föredrar skugga till halvskugga och C. nigra 

tolererar såväl skugga som ljus (tabell 4b). 

 

A31463 

Endast två typer (tabell 2) kunde identifieras i brunn A31463, varav den ena (Eleocharis) är 

obestämd inom ett släkte på sju arter (i Sverige). Det de har gemensamt är att de föredrar 

mycket blöt och kulturpåverkad mineraljord (tabell 4a). Även C. panicea föredrar blöt mark 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHans%20Rydberg
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och utöver det näringsfattig framför näringsrik jord i såväl direkt solljus som skugga (tabell 

4b). Arten är mycket störningstålig, konkurrenssvag samt något kalkgynnad (tabell 4a och 

4b). 

 
Tabell 4a: Fyndplatsernas ekologiska profil. Koderna i cellerna (t. Ex. ac = C. acutiformis) refererar till arter 

enligt tabell 3, liksom arternas ekologi (sammanvägd ekologisk bedömning) efter bilaga 2: tabell 16. Tabellen 

beskriver vilka miljöfaktorer som arten tolererar och därmed indikerar. Faktorerna i denna tabell är olika nivåer 

av näringsrikedom samt fuktighet och kategorier av substrat. Nivåerna/kategorierna är förenklade för en lättare 

åskådliggörning. 

Fyndplats Fuktighet och marksubstrat Näring 

 Blöt 

mineraljord, 

strand 

Blöt 

mineraljord, 

övrig miljö 

Blöt 

organisk 

(torv) 

Fuktig 

mineral-

organisk 

Frisk-

torr 

mullrik 

Fattig-

medelt 

Rikt 

Brunn 

A8164 

ps, sc, ri, ro, el re, ro ps, ro ni, ri dg ni, ro ps, re, 

ri, ro, 

el 

Brunn 

A23600 

ps, di le, di, er, ac, ni le ni dg ni, le ps, ac, 

(ni), 

(le) 

Brunn 

A31463 

 es, pa  pa  pa  

 

 

Tabell 4b: fortsättning av tabell 4a. Fyndplatsernas ekologiska profil. Koderna i cellerna (t. Ex. ac = C. 

acutiformis) refererar till arter enligt tabell 5, liksom arternas ekologi (sammanvägd ekologisk bedömning) efter 

bilaga 2: tabell 16. Tabellen beskriver vilka miljöfaktorer som arten tolererar och därmed indikerar. Faktorerna i 

denna tabell är olika nivåer av ljusintensitet, vegetationshöjd och möjlig hävdpåverkan/störning. 

Vegetationshöjd är baserad på arternas konkurrenskraft (hög = hög). Hävd i form av slåtter eller bete och 

störning i form av tramp, grävning, kultivering etc. Nivåerna/kategorierna är förenklade för en lättare 

åskådliggörning. 

Fyndplats Ljus Vegetationshöjd Hävdpåverkan/störning 

 Ljust Skugga Hög Låg Låg Medel Hög 

Brunn A8164 ni, ps, ri, ro, el ni, dg, re, ri, el ps, ro, ri ni, el, dg, re  ni, dg, ro ni, ro 

Brunn A23600 ni, ps, le, di, ac ni, dg ps, di, dg, ac ni, le, di  ni, dg, le, di, ac ni, di 

Brunn A31463 pa pa  Pa   pa 
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Diskussion 

Identifiering 

En detaljerad och säker artbestämning förutsätter att provmaterialet är i gott skick, vilket inte 

var fallet med de frukter som analyserades här. Proverna som från början var blötlagda hade 

torkat i sina burkar, de hade troligen krympt och även missfärgats eller fragmenterats. 

Beläggningar, fragmentering, krympning samt missfärgning (Bilaga 3) innebär givetvis en 

osäkerhet i bestämningen. Detta kan dock betraktas som sekundärt för studiens syfte, som var 

att avgöra hur effektiv metoden är för att besvara ekologiska frågeställningar. Många 

bestämningar bör betraktas som icke definitiva. De arter som bestämts med störst säkerhet är 

Carex lepidocarpa och Carex nigra (Tabell 2) . Vissa frukter har lämnats obestämda 

eftersom de inte passade med någon referens (Bilaga 1: Tabell 7-14). 

Tolkning av landskap utifrån nutida ekologi 

Typbestämningarna i denna studie är alltså tentativa men jag kommer här diskutera dessa 

tentativa bestämningar och dess ekologi som en del av metodutvärderingen för framtida 

studier där typbestämningen kan vara säkrare och ge mer tillförlitliga resultat. 

 

En arts ekologi kan variera beroende på var den växer. En jämförelse av ekologibeskrivning 

för samma art i olika landskapsfloror visar att beskrivningarna skiljer sig åt (Malmgren 1982, 

Rydberg & Wanntorp 2001, Jonsell 2010, Krok et al. 2013). Eftersom vi också kan förutsätta 

landskapsförändringar med skillnader i kalkhalt, grundvattennivåer och andra faktorer sedan 

frukterna deponerades blir det inte helt lätt att göra exakta tolkningar av markanvändning 

utifrån artsammansättning. För en djupare tolkning krävs ett referensområde som mer exakt 

motsvarar den miljö och de markförhållanden som rådde runt Gilltuna för mellan tvåtusen 

och ettusen år sedan, alternativt mer exakt kunskap om hur de olika faktorerna påverkar 

växternas ekologi individuellt och i kombination. Mer generella slutsatser kan dock dras 

gällande markfukt, näringshalt, ljusintensitet, substrat, störningsnivå och vegetationstäthet 

samt vegetationshöjd på basis av existerande kunskap. 

 

A8164 

Förlusten av information om lagertillhörighet är ett uppenbart problem i tolkningen av 

markanvändning. Om en förändring i markanvändning sker över tid förändras givetvis 

förutsättningarna för växter exempelvis med avseende på störning och i förlängning 

konkurrens. Förutsatt att lagerföljden i brunnen går att följa tillförlitligt skulle detta då 

avspeglas i stratigrafin, liksom Andersson (2014) diskuterar. Detta skulle även underlätta i 

urskiljningen mellan lokala arter i de allra lägsta lagren och potentiellt främmande arter i 

lager högre upp. Som helhet stämmer arterna/släktenas preferens för blöta miljöer med främst 

mineraliskt substrat (tabell 4a) väl överens med både den idag rådande vätan, de rådande 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHans%20Rydberg
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kvartärgeologiska omständigheterna (lera, ibland morän) och tidigare tolkningar. C. rostrata 

är i vissa avseenden ett undantag. Arterna indikerar även en viss störning: C. acutiformis 

förekommer idag ofta på fuktängar som tidigare hävdats, C. pseudocyperus kan vara gynnad 

av hävd, och C. rostrata är tämligen tolerant mot slåtter, liksom C. nigra (tabell 4b och bilaga 

2: tabell 15). Övriga har åtminstone viss störningstolerans, i de fall detta är känt. Detta 

antyder att området troligtvis utsatts för någon form av hävd när frukterna deponerades. Vad 

gäller ljustillgång är arternas preferenser spridda (tabell 4b). Somliga tolererar skugga men 

föredrar ljus och vice versa, men med tanke på det material och tolkning från Anderssons 

(2014) studie antas området vara övervägande öppet möjligen med delvis skugga. Alla arter 

antingen förekommer i eller föredrar näringsrika miljö (tabell 4a). Ett antal arter har 

rapporterats vara vanligt förekommande – dock inte uteslutande, i kombination med al 

(Alnus) (C. acutiformis, C. elongata och C.pseudocyperus) (bilaga 2: tabell 16). Detta skulle 

kunna bero på alens symbios med kvävefixerande bakterier, som gör marken kväverik (Huss-

Danell 1997). Kväverikedom och höga näringsvärden i allmänhet kan dock även ha andra 

källor, såsom djurspillning. Om så är fallet skulle marken kunnat användas för bete/äng med 

efterbete. Den omgivande vegetationen har antagligen inte varit särskilt högväxande. Strax 

under hälften av arterna har förvisso en hög konkurrensförmåga och klarar en hög vegetation, 

men övriga representerade arter föredrar lågväxande vegetation vilket medför att tolkningen 

blir att vegetationen varit relativt låg. Nivåerna i denna kategori är dock bedömd efter vilka 

miljöer arterna hittats i. C. remota är till exempel inte en vanlig art i dagens svenska flora 

(NRM 2016) och i och med att dess bestånd är sparsamma är det möjligt att den haft en större 

och mer variabel utbredning i historisk och förhistorisk tid. Dessutom är konkurrenskraften 

inte alltid väl beskriven i litteraturen, och misstolkningar kan därför ha gjorts. Andersson 

(2014) skriver i sin diskussion om brunnens vattennivå att denna troligen varit mycket låg i 

brunnens senare användningsfaser vilket skulle kunna innebära att våtmarksväxterna börjat 

växa ner i brunnen. Detta skulle kunnat underlätta för de konkurrenssvaga arterna, men är 

problematiskt med tanke på att ljustillgången skulle bli begränsad och att enstaka 

översvämningar skulle dränkt många arter. De funna arternas nutida ekologi stämmer i detta 

fall delvis överens med Anderssons (2014) tolkning av landskapet. 

 

A23600 

Miljön kring brunn A23600 tycks vara mycket blöt, möjligen tidvis översvämmad. 

Andersson (2014) argumenterar för att brunn A23600 varit belägen i eller nära en öppen 

gårdsmiljö med höga näringshalter. C. pseudocyperus är en näringskrävande art (tabell 4a, 

bilaga 2: tabell 15), vilket indikerar att näringsnivån varit hög åtminstone fläckvis. C. 

lepidocarpa växer vanligen på näringsfattigare och kalkrik mark på organiskt substrat (tabell 

4a), vilket antingen kan betyda att näringsnivåerna varit heterogena i brunnens närhet eller att 

C. lepidocarpa inte egentligen vuxit på platsen. Samanställningen av ekologiska preferenser i 

litteraturen (tabell 4a) visar att de allra flesta arter har en medelhög toleransnivå för 

störning/hävd, men det finns även anledning att tro att nästan samtliga arter antingen är tåliga 
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för eller till och med gynnas av bete eller slåtter (bilaga 2: tabell 15). Detta i kombination 

med de höga näringsnivåerna ger utrymme att tolka landskapet som potentiellt betat eller 

slåttrat med efterbete. Arternas ljuspreferenser (tabell 4b) verkar indikera att miljön varit 

öppen. C. nigra är mycket skuggtålig men ljusgynnad (tabell 4b och bilaga 2: tabell 15) 

medan andra arter som exempelvis C. lepidocarpa och C. distans normalt växer i mycket 

öppna landskap (myr respektive havsstrand) (bilaga 2: tabell 15-16). C. pseudocyperus och C. 

acutiformis har även de en preferens för öppna miljöer (tabell 4b) och mer eller mindre hög 

solinstrålning vilket leder till tolkningen att stora delar av omgivningen varit öppen. 

Öppenheten behöver inte gälla över hela området: C. digitata tycks vara en avvikande art i 

sammanhanget eftersom denna åtminstone idag föredrar skugga till halvskugga framför öppet 

landskap och är särskilt starkt bunden till frisk snarare än sumpig mark (tabell 4b och bilaga 

2: tabell 15-16). Det är möjligt att såväl C. digitata som C. lepidocarpa inte varit lokala arter, 

men på ett eller annat vis transporterats till brunnen från andra platser. Även C. distans är en 

avvikande art eftersom den idag är starkt kustbunden (bilaga 2: tabell 15-16), och Gilltuna 

inte var kustnära under tiden brunnen varit öppen (770-980 e.Kr.). Växtens närvaro skulle 

dock kunna förklaras som en relikt från en tid då kustlinjen legat ännu högre. 

A31463 

Brunn A31463 troligtvis omgivits av kulturmark. Både C. panicea och Eleocharis indikerar 

att marken varit blöt på mineraljord (tabell 4a). Viss störning måste ha förekommit och 

vegetationen lär ha varit låg då C. panicea är konkurrenssvag och stundom slåtter-

/betesgynnad (tabell 4b och bilaga 2: tabell 15-16). Det är svårt att säga något om 

ljusintensiteten, eftersom C. panicea växer i såväl skugga som ljus och Eleocharis-släktet har 

varierande preferenser beroende på art (tabell 4b och bilaga 2: tabell 16). Arten är även något 

kalkgynnad (bilaga 2: tabell 15-16), vilket tycks stämma överens med fynden från de 

resterande brunnarna. Andersson (2014) identifierade andra arter som tyder på samma 

slutsats. Brunnens placering i en gårdsnära miljö, där såväl människor som djur troligen rört 

sig skulle kunna förklara hur en art som C. panicea klarat sig här. Vad gäller Eleocharis är 

den enda ekologiska tolkningen som säkert kan göras av dess närvaro att marken varit blöt 

eller mycket blöt samt kulturpåverkad, eftersom släktet innehåller flera arter vars ekologi inte 

är identisk. 

Nyckel 

Den klassificering som presenteras i resultatet bör tolkas som ett förslag till början på en ny 

typbestämningsnyckel. Med tanke på det begränsade antalet identifierbara typer (14 st) som 

provmaterialet innehöll skulle en nyckel baserad på endast detta material inte vara till nytta 

vid identifiering andra arter. Med ett större artantal ökar antalet karaktärer som måste 

observeras för att skilja arterna åt. Risken är att resultatet slutligen blir en komplicerad nyckel 

av den typ som presenteras av Berggren i Atlas of seeds (1969). För en nybörjare är en sådan 
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omfattande nyckel inte så användarvänlig som man kunnat önska, och i arkeobotaniska 

sammanhang (där analyser ofta sker under tidspress) är den inte heller tidseffektiv. En tanke 

är dock att man vid en fullständig genomgång av ett större material (företrädesvis samtliga 

arter som förekommer i Sverige eller någon annan väl avgränsad grupp) kan dela in frukterna 

efter bland andra de karaktärer som presenteras i nyckeln för att sedan gruppera dem i mindre 

grupper. För varje slutlig grupp bör sedan utförliga bilder på de frukter som klassificeras i 

varje grupp tillhandahållas för slutlig bestämning, om inte färskt referensmaterial är 

tillgängligt. På så vis skulle en analytiker genom uteslutningsmetoden och sedan jämförelse 

med bildmaterial närma sig den verkliga arten. Detta skulle alltså inte vara en fullständig 

nyckel, men ett tidssparande hjälpmedel särskilt för mindre erfarna analytiker. I ett sådant 

referensbildmaterial är det dock mycket viktigt att samtliga karaktärer inkluderas. Särskilt 

viktigt är att avbilda cellstruktur på ett riktigt sätt. Bilderna från denna studie (bilaga 3) är 

inte ett föredömligt exempel på detta. 

 

Huruvida det är lämpligt att använda en karaktär som “spröt” i en fossilnyckel bör vidare 

diskuteras. Det är inte ovanligt att bihang som spröt bryts av eller på annat vis fragmenteras. 

Vidare har samtliga cellkaraktärer uteslutits ur själva “nycklingen” för att istället undersökas 

noggrannare i det föreslagna slutsteget: jämförelsen med referensbilder, eftersom denna 

aspekt är svår att beskriva i ord på ett tillräckligt korrekt sätt. Schoenoplectus, Eleocharis och 

Eriophorum är hela släkten och inom sig variabla. Ett fåtal karaktärer gäller gemensamt för 

samtliga arter inom släktena (exempelvis antal karpeller), dock inte samtliga som omfattas av 

nyckeln. Därför har försiktighet iakttagits vid klassificeringen av dessa i nyckeln. Givetvis 

bör samtliga bestämningar jämföras med bildmaterial eller färska referenser. Denna nyckel är 

endast till för att förenkla identifieringsarbetet. 

Metodutvärdering 

Att använda makrofossil från arkeologiska kontexter kan utan tveka generera kunskap om 

forntida miljöer och hur människan interagerat med landskapet. Framförallt kan det ge 

kunskap om mikroklimat på ett sätt som pollenanalyser sällan gör då många pollen sprids 

över större ytor än många fröer och frukter. I och med detta är makrofossilanalys troligen en 

av de bättre metoderna för exempelvis forskning på hur hårt gårdsnära miljöer eller 

jordbrukslandskap hävdats. Att identifiera lämningarna närmare, det vill säga till artnivå 

istället för familjenivå, vilket gjordes en ansats till i denna studie ökar givetvis upplösningen 

på de tolkningar som kan göras. Det finns dock källkritiska problem som måste finnas i 

åtanke och som tagits upp tidigare i denna uppsats, bland annat gäller detta brunnars 

stratigrafi och deponering av främmande material. Ett annat viktigt källkritiskt problem är 

möjliga förändrade växtmönster över tid, främst hos idag sällsynta arter. Det kan då handla 

om att deras habitat haft större utbredning, exempelvis i det förindustriella 

jordbrukslandskapet. Ett sådant exempel är fältgentiana (Gentianella campestris) som är 
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starkt beroende av sent bete eller slåtter (Lennartsson 2015). Hos dessa arter är det möjligt att 

det finns potential till växtsätt som inte observeras idag. Dels för att habitatutbudet kan ha 

minskat – givetvis är det omöjligt att observera arterna i habitat som inte existerar, men även 

för att återetablering i restaurerade habitat/etablering i andra passande habitat uteblir eller är 

för ineffektiv på grund av att de bestånd som trots allt lyckats överleva är för små, i 

kombination med kraftig habitatfragmentering. Inför framtida användning av denna metod 

behövs en bred förståelse för växters ekologiska variationer. Floralitteraturen som finns att 

tillgå idag besvarar inte alltid frågor gällande arters hävd- och störningskänslighet som kan 

vara intressanta vid studier som denna eftersom den är skriven för och vanligen används vid 

andra typer av frågeställningar. Mer omfattande dokumentation om hur hävd- eller 

störningståliga olika arter är samt för vilken typ av påverkan skulle vara intressant. Hänsyn 

bör även tas till fyndplatsernas belägenhet i landskapet vid vidare studier. Det är mycket 

möjligt att det inte finns någon brunn eller annan lämplig bevaringsmiljö för frukter och fröer 

i just det landskap som är intressant som jämförelse. Vad gäller just Cyperaceae-fossil finns 

ytterligare problem med säkerhet i identifieringen eftersom karaktärer är överlappande och 

odistinkta, detta gör att analysen är mycket tidskrävande och förhållandevis svår, vilket 

olyckligtvis sänker tolkningsvärdet i Cyperaceae-fossil. Ytterligare ett problem ligger i 

bristen på möjlighet att översätta den kvalitativa analysen till en kvantitativ förståelse av 

landskap och lanskapsbearbetning. Det går att säga en hel del om landskapet utifrån den 

identifiering som gjorts i den här studien, särskilt i kombination med tidigare undersökningar, 

men inte i så hög upplösning att det går att avgöra exempelvis hur många gånger per år en 

äng slagits eller när, båda viktiga frågor för miljövården idag. Identifiering av Cyperaceae 

kan dock tillföra ytterligare kunskap och både metodik och intresse för identifiering av 

Cyperaceae bör utvecklas för att kunna göras snabbare och mer exakt. Utöver det krävs mer 

kunskap om hur mycket de berörda arternas ekologi kan variera och vilka faktorer detta beror 

på. 

Framtida forskning 

I och med att ekofakter från en fyndplats dateras och artbestäms kan jämförelser göras mellan 

olika punkter i en tidsserie, exempelvis mellan järnålder och nutid. Identifieringen av vilka 

arter som förekommit och kunskap om dessa arters ekologi skulle även kunna öka 

medvetenheten om hur landskapen traditionellt brukats. Sådan kunskap skulle underlätta 

bevarandeekologiskt arbete gällande kultur/naturlandskap som till exempel ängs- och 

betesmark. De skulle till exempel vara intressant att utröna exakt vilken typ av stress marken 

utsatts för och hur ofta, men även vad dessa skillnader i skötsel inneburit för biodiversiteten. 

Liksom Willis et al. (2006) skriver finns både stort behov av och möjlighet till samarbete 

mellan paleoekologi och bevarandeekologi för att bättre förstå såväl framtid som dåtid. 
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Målet med denna studie var att använda ett arkeologiskt verktyg för att besvara en biologisk 

frågeställning. Att göra biologiska tolkningar är i sammanhanget inte kontroversiellt, men 

arkeobotaniker är idag vanligen i grunden antingen kvartärgeologer eller arkeologer, vilket 

gör att de arkeologiska frågeställningarna överskuggar möjligheten av vidare ekologiska 

tolkningar. Det finns en stor potential till synergi mellan biologi, kvartärgeologi, 

agrarhistoria, kulturgeografi och arkeologi inom detta område, men metodutveckling behövs 

främst i den ekologiska tolkningen. För detta krävs en stor ekologisk kunskap och det är 

därför viktigt att biologer tar del i denna metodutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabeller rörande identifiering 

Tabell 7. Identifieringsresultat från brunn A8164, burk 1 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. (bilaga 

3) 

Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A8164 1 A Crypto typ 1 I tvärsnitt dorsalt rundad, 

ventralt platt. Yta ljus och 

fibrig. Kort, mer eller mindre 

abrupt spröt. Medelstor. 

Missfärgning (mörk) upptill? 

Identifiering utebliven. 

A8164 1 B Crypto typ 1 I tvärsnitt dorsalt rundad, 

ventralt platt. Yta ljus och 

fibrig. Kort, mer eller mindre 

abrupt spröt. Medelstor. 

Missfärgning (mörk) upptill? 

Identifiering utebliven. 

A8164 1 C Carex nigra Jämnbred-oval, brun, platt, 

medelstor, avbrutet(?) spröt. 

Ytstruktur: längsgående 

streck med små 

epidermisceller. 

Status i nutid: Finns kvar i 

området. 

A8164 1 D Crypto typ 1  Identifiering utebliven. 
A8164 1 E Carex nigra Oval-jämbred, långsmalt 

spröt. Ytstruktur: 

längsgående streck med små 

epidermisceller. 

Med hela sprötet kvar! 

Fun fact: liknar många 

fjällarter och förekommer 

även i fjällen. Ursprung? 

A8164 1 F Crypto typ 3  Identifiering utebliven. 
A8164 1 G Crypto typ 1 I tvärsnitt dorsalt rundad, 

ventralt platt. Yta ljus och 

fibrig. Kort, mer eller mindre 

abrupt spröt. Medelstor. 

Missfärgning (mörk) upptill? 

Identifiering utebliven. 

A8164 1 H Carex nigra Jämnbred-oval, brun, platt, 

medelstor, avbrutet(?) spröt. 

Ytstruktur: längsgående 

streck med små 

epidermisceller. 

 

A8164 1 I   Identifiering utebliven. 
A8164 1 J Crypto typ 3  Identifiering utebliven. 
A8164 1 K cf Carex 

pseudocypeus 
Asymmetriskt trekantig. 

Tydlig dorsal ås. 

Avsmalnande till udd. 
Ytstruktur: “sandig” ser 

mycket uttorkad ut. Celler 

runda. 

Möjligen för ljus, men med 

tanke på torka kan den vara 

missfärgad. 
Status i nutid: förekom 

åtminstone fram till 70-talet 

i fyndplatsens närområde. 
A8164 1 L Crypto typ 1 I tvärsnitt dorsalt rundad, Identifiering utebliven. 
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ventralt platt. Yta ljus och 

fibrig. Kort, mer eller mindre 

abrupt spröt. Medelstor. 

Missfärgning (mörk) upptill? 
A8164 1 M   Identifiering utebliven. 
A8164 1 N Carex nigra  Fragmenterad, mörk 

A8164 1 O Insektsägg  Insektsägg 

A8164 1 P Troligen Poaceae  Troligen Poaceae 

 

 

Tabell 8. Identifieringsresultat från brunn A8164, burk 2 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. (bilaga 3) 
Art (konfirmerad, 

trolig, osäker) 
Beskrivning Kommentarer 

A8164 2 A   Identifiering utebliven 
A8164 2 B   Identifiering utebliven 
A8164 2 C Carex digitata  Finns inte i atlas of seeds. 

Kanske för oregelbunden 

för att vara digitata. 
A8164 2 D   Identifiering utebliven 

A8164 2 E   Identifiering utebliven 
A8164 2 F Schoenoplectus typ  Fragmenterad 

 

Tabell 9. Identifieringsresultat från brunn A8164, burk 3 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. (bilaga 3) 
Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A8164 3 A Carex nigra   
A8164 3 B Carex remota typ Bredare under mitten, små 

avlånga celler i randigt 

mönster. Triangulär utan 

tydlig dorsal ås. Ljus. 

Lite eroderad yta 

A8164 3 C cf Carex riparia  Bredare ovan mitten, men 

möjligt ursprungligen 

rektangulär eller oval. 

Tydlig dorsal ås, abrupt kort 

spröt. 

 

A8164 3 D Carex rostrata  kolla igen 
A8164 3 E Crypto typ 2  Identifiering utebliven 

A8164 3 F Crypto typ 2  Identifiering utebliven 

A8164 3 G Insektsägg   

 

Tabell 10. Identifieringsresultat från brunn A8164, burk 4 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. 
Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A8164 4 A Crypto typ 1 eller   
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carex nigra 
A8164 4 B Carex nigra   

A8164 4 C   Identifiering utebliven 

A8164 4 D   Identifiering utebliven 

A8164 4 E  Fragmenterad Identifiering utebliven 

A8164 4 F Crypto typ 2 Svampig Identifiering utebliven 

A8164 4 G Carex nigra   

A8164 4 H Carex elongata Långsmal, plattad, mycket 

mörk med beläggning, ovala 

epidermisceller i 

krokodilskinnsmönster 

 

A8164 4 I Crypto typ 2  Identifiering utebliven 

A8164 4 J   Identifiering utebliven 

A8164 4 K Carex remota Bredare under mitten, 

svampig. 

Tycks vara mycket 

eroderad på ytan. 

A8164 4 L   Identifiering utebliven 

A8164 4 M   Identifiering utebliven 

 

Tabell 11. Identifieringsresultat från brunn A8164, burk 5 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. (bilaga 3) 
Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A8164 5 A  Superfibrös, yta nästan 

trådig, guldgul, numera 

trasig, betydligt bredare 

(förmodar) nedan mitten. 

Genomskärning platt, verkar 

ha varit plattad men 

betydligt rundare än den är 

nu. 

Fragmenterad på två 

ledder. Identifiering 

utebliven 

A8164 5 B Carex remota Gul mot rött, jämnt 

äggformad och bredare 

under mitten, yta eroderad 

men epidermisceller i 

längsgående pärlrader kan 

skönjas. 

 

A8164 5 C cf Carex remota Guldgul mot rött, kraftigt 

fragmenterad, men i övrigt 

lik A8164 B, dock aningen 

mindre. 

Övre halvan saknas, därför 

svårt att avgöra komplett 

form. 

 

 

Tabell 12. Identifieringsresultat från brunn A23600, burk 1 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. 

Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A23600 1 A Carex digitata   

A23600 1 B Carex lepidocarpa Tydligt trekantig. 

Epidermisceller i tydliga 

vertikala bågar utifrån 

Vita beläggningar 
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dorsalås. Bredare ovan 

mitten. Långt spröt. 

A23600 1 C   Fragmenterades under 

analys. Identifiering 

utebliven 

A23600 1 D   Identifiering utebliven 

A23600 1 E cf Carex 

pseudocyperus 

  

A23600 1 F   Identifiering utebliven 

A23600 1 G Carex nigra   

A23600 1 H Carex distans Mörtk, triangulär, bredast på 

mitten. Långsmal, 

avsmalnande till spröt. 

Knottrig yta. 

 

A23600 1 I Carex nigra   

A23600 1 J Carex nigra   

A23600 1 K Carex distans   

A23600 1 L    
A23600 1 M Carex nigra   

 

 

Tabell 13. Identifieringsresultat från brunn A23600, burk 2 (ej namngivna efter lagerföljd). 

Bildreferens 

nr. (bilaga 3) 
Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A23600 2 A  Mycket liten, ljus. Abrupt 

cylindriskt spröt. Äggformad, 

fint knottrig och halvblank 

yta. 

Identifiering utebliven 

A23600 2 B  Jordnötsaktig (jordnötsskal) 

yta, ljus åt det gulröda hållet. 

Liten. Tjock men ej rund i 

genomskärning, plattad på 

ena kortsidan i 

genomskärning. Inget spröt, 

mer som en udd, mycket 

liten. Rund till tjockt 

äggformad, smalar under 

mitten. 

hittar inte i referens 

A23600 2 C Eriophorum sp   
A23600 2 D Eriophorum sp   
A23600 2 E Crypto typ 3? Ljus, bredare ovan mitten, 

ingen (kvarvarande udd), 

rundad. Cellstruktur otydlig 

på grund av beläggning, 

verkar vara fibrös. 

Kraftig beläggning. 

Identifiering utebliven 

A23600 2 F cf Carex acutiformis droppformad, typiskt 

trekantig. Mörkt brun, 

mycket fina epidemisceller. 

Epidemis uppfransat. 
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A23600 2 G  Mycket små celler, två 

tydliga ljusa parallella 

nerver. Avsmalnande i udd, 

platt. 

För fragmenterad för att 

identifiera. Identifiering 

utebliven 

 

Tabell 14. Identifieringsresultat från brunn A31463. 

Bildreferens 

nr. (bilaga 3) 
Bestämning Beskrivning Kommentarer 

A31463 A cf Carex panicea  Fragmenterad i toppen, 

spetsen finns inte kvar 

vilket gör det svårt att 

identifiera. 
A31463 B Eleocharis sp  Det mesta av epidermis 

verkar bortskavda, lite 

finns kvar nära sprötet 
A31463 C   För fragmenterad. 

Identifiering utebliven 
A31463 D   För fragmenterad, endast 

ena sidan kvar. 

Identifiering utebliven 

 

Bilaga 2. Tabeller rörande ekologi 

Tabell 15. växtmiljöer för de identifierade arterna/släktena enligt Tommy Lennartssons 

(Centrum för biologisk mångfald, SLU i Uppsala) fälterfarenheter. 
Art Växtmiljö enligt 

fälterfarenhet 

Art Växtmiljö enligt fälterfarenhet 

Carex acutiformis, 

brunstarr 

Blöta stränder, diken och f.d. 

hävdade fuktängar, idag ofta 

med al el videsnår. Även tidvis 

upptorkande dammar och pölar. 

Möjligen slåttertålig. Storväxt 

och konkurrensstark. Sällsynt 

idag, av svårförklarlig 

anledning.  

 

Eriophorum sp, ull 

 

En grupp av arter som har olika 

livsmiljöer, alla dock i fuktig-blöt 

mark. Gruppen behöver bestämmas 

ner till artnivå för att bli mer 

indikativ. 

 

Carex digitata, vispstarr 

 

Mullrik eller (f.d.) 

betespåverkad skog av olika 

slag. Känslig för konkurrens 

från både hög vegetation och 

mossa och därmed betesgynnad. 

Skuggtålig men gynnas av 

luckighet i skogen 

 

Carex remota, 

skärmstarr 

 

Över/genomsilad sumpskog, t.ex. i 

källflöden. Även vissa typer av 

sandiga älvbrinkar med rörligt 

grundvatten. Skuggtålig men 

konkurrenssvag. Tålighet mot hävd 

okänd, men troligen rätt svag. 

 

Carex distans, glesstarr 

 

Havsstränder, antingen (f.d.) 

hävdade strandängar eller i 

relativt exponerade strandkanter 

och gräsbeväxta 

klapperstensstränder. 

Kalkgynnad. Betesgynnad. 

 

Carex riparia, 

jättestarr 

 

Leriga näringsrika dammar, diken, 

åstränder och sjöstränder. Troligen 

slåtter- och beteskänslig. Mycket 

konkurrensstrakt. 



40 

 

 

Carex elongata, 

rankstarr 

 

Tidvis översvämmade 

medelrikkärr, t.ex. alkärr på 

måttligt kalkrik mark, vanligen 

lera. Tålighet mot hävd okänd. 

Ofta, men inte nödvändigtvis, i 

halvskuggig miljö, d.v.s. alkärr 

och sumpskogar. 

 

Carex rostrata, 

flaskstarr  

 

Blöta medelfattigkärr på torv. 

Kraftigt ljusgynnad. Tämligen tålig 

mot slåtter. 

 

Carex lepidocarpa, 

näbbstarr 

 

Blöta rikkärr-extremrikkärr och 

fuktängar. Någon gång störd 

blöt mark, som diken. Troligen 

slåttergynnad. Vanligen 

ljusöppen växtplats. 

 

Carex panicea, 

hirsstarr 

 

Många slags fuktiga marker: 

fuktängar, kärrlaggar, fastmattekärr 

(medf mycket tunn torv). 

Hävdgynnad, måttligt 

konkurrenssvag.  

 

Carex nigra, hundstarr 

 

Många slags våt-fuktig mark: 

kärr, fuktängar, sumpskog, 

diken, körspår. Ljusgynnad men 

mycket skuggtålig. 

 

Eleocharis sp 

 

Bred grupp av arter som behöver 

bestämmas till artnivå. Alla dock i 

fuktiga-blöta marker. 

 

Carex pseudocyperus, 

slokstarr 

 

Blöta gyttjiga och tämligen 

näringsrika stränder (i gles vass 

och innanför vassbården) vid 

sötvatten och utsötat 

brackvatten; dammar och diken. 

Ibland i alkärr. Tål slåtter och är 

förmodligen gynnad av slåtter 

som håller tillbaka vassen. 

  

 

Tabell 16. Halvgräsens (Cyperaceae) ekologi enligt tre landskapsfloror och sammanvägt. Vid 

den sammanvägda bedömningen har om möjligt arternas relation till fuktighet, näring, ljus 

och hävd (störning) bedömts var för sig. (1: Malmgren 1989; 2: Rydberg 2001; 3: Jonsell 

2010) 

Art Art

kod 

Förekomstmiljöer 

  Västmanl

ands 

flora1 

Sörmlan

ds flora2 

Upplands 

flora3 

Fuktighet

/marksub

strat 

När

ing 

Ljus Hävdtålighet/s

törningståligh

et 

Konkurre

nsförmåg

a 
Carex 

acutif

ormis, 

brunst

arr 

ac Ekologi ej 

helt känd. 

Käll- och 

kalkgynnad, 

gärna grunda 

tidvis 

uttorkade 

vatten på 

näringsrik 

lera. 

Alkärr och 

kalkmark, 

åkerdiken 

och fd. 

ängsmark, 

dikesutlopp.  

Skogskärr, 

strandängar 

och diken 

(sällsynt), 

fd. hävdade 

fuktängar. 

Blöt sand-

lera 

Näri

ngsri

kt 

Öppet Medel Hög 

Carex 

digitat

a, 

vispst

arr 

dg Ekologi lik 

Hepatica 

nobilis. Ofta 

i triviala 

ängsskogsma

rker. 

Skogsstigar, 

Torr till 

frisk skog, 

främst i 

örtrik 

granskog 

och kalkrik 

Örtrik 

granskog 

och 

lövskog, 

lundar och 

hagar. 

Frisk humös 

minealjord 

- (Öppet

) - 

skuggi

gt 

Medel Låg - medel 
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hyggen och 

gläntor. 

Mycket 

sällan i 

örtbacke, på 

morän och 

sand. 

tallskog, 

ofta 

tillsamman

s med 

blåsippa. 

Kolonisera

r snabbt 

årsgamla 

hyggen. 
Carex 

distan

s, 

glesst

arr 

di Ej 

observerad i 

Västmanland 

Endast på 

öppna 

havsstrandä

ngar ovan 

högvattenlin

jen. 

Kalkbunden

, slåtter- och 

betesgynnad

. 

Strandängar 

och 

klapperstens

stränder vid 

kusten 

Halvstrand 

till blöt lera-

sand 

- Öppet Medel - hög Medel 

Carex 

elong

ata, 

rankst

arr 

el Växelfuktiga 

alkärr, 

näringsrik 

mycket blöt 

örtrik 

sumpskog. 

Ofta nära 

källor eller 

bäckar. 

Blöta alkärr, 

sumpskog, 

sjöstränder, 

stundom 

diken. 

Gärna på 

tidvis 

översvämm

ad mark. 

Alsumpskog

, 

strandlundar

, kärrkanter 

och diken 

Blöt 

sand/ler-

strand 

Näri

ngsri

kt 

Öppet 

- 

skuggi

t 

- Medel 

Carex 

lepido

carpa, 

näbbst

arr 

le Kalkkärr, 

översvämma

d 

kalkstrandhäl

l. Okänt om 

arten finns 

kvar i 

Västmanland

. 

Uteslutande 

i mycket 

kalkrika 

öppna 

myrar. 

Rikkärr, 

extremrikkä

rr, 

kalkfuktäng

ar, diken, 

fuktiga 

sandiga 

kalktrakter  

Blöt sand-

lera-torv 

Näri

ngsfa

ttigt 

- 

(näri

ngsri

kt) 

Öppet Medel Låg - medel 

Carex 

nigra, 

hunds

tarr 

ni Fattigkärr 

och 

myrkanter. 

Kärr-

fastmarksöve

rgångar, 

mellankärr, 

källkärr, och 

i anslutande 

samhällen, i 

sluttande 

soliga 

rikkärr, 

källflödessa

mhällen och 

på trädtuvor. 

Alla slags 

kärr och 

fuktig 

gräsmark. 

Tillsamman

s med Carex 

panicea 

karaktäristis

k 

lågstarrsveg

etation. 

Allmänt 

mycket 

variabel. 

De flesta 

våta och 

fuktiga 

miljöer 

Blöt till 

fuktig 

ler/sand/torv

-strand 

Näri

ngsfa

ttigt 

- 

(näri

ngsri

kt) 

Öppet 

- 

skuggi

gt 

Medel - hög Låg - medel 

Carex 

panic

ea, 

hirsst

arr 

pa Mellankärr, 

rikkärr, 

fattigkärr, 

myrar. 

Nästan 

uteslutande 

på våt till 

Medelrika 

kärr och 

rikkärr, 

fuktig 

gräsmark av 

olika slag, 

exempelvis 

I de yttre 

skären, 

sumpängar 

och fuktiga 

gräsmarker 

Blöt/sand-

lera 

Näri

ngsfa

ttigt 

- 

(näin

gsrik

t) 

Öppet 

- 

skuggi

gt 

Hög Låg 
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blöt mark. I 

de flesta 

kärrtypers 

fastmarksöve

rgångar, 

limnogen 

kärrängsvege

tation, på 

blottade 

sandbottnar i 

oligotrofa 

sjöar. Sällan 

på torra 

ståndorter. 

Vanlig 

överallt i 

lågväxt 

fuktängsvege

tation. 

Ovanlig på 

sur och torr 

mark. 

fuktiga 

naturbetesm

arker, 

fuktiga 

örtrika 

skogar, 

längs stigar 

och på 

hyggen 

kring 

fattigsjöar. 

Vid kusten 

rikligt i 

kalkrika 

hällkarsmyr

ar. 

Carex 

pseud

ocyper

us, 

slokst

arr 

ps Alkärr, 

diken, 

gungflytorv, 

dammkanter, 

kanalkanter, 

båtlägen och 

lövkärrtorv. 

Alkärr och 

vid sjöar, 

eller grunt 

vatten under 

al och pil 

innanför 

vassbältet 

och i 

ytterkanten 

av 

flytandende 

gungfly. 

Har även 

observerats i 

utsötade 

havsvikar i 

Östersjön. 

Näringsrik 

blöt mark, 

sjö- och 

åstränder 

ofta i 

samband 

med vass, 

alsumskogar

, dammar 

och diken. 

Vid kusten i 

brackvatten

vikar och 

grund 

vattensamli

ngar. 

I vatten eller 

blöt 

ler/sand-

strand, 

gungflytorv 

Näri

ngsri

kt 

Öppet - Medel - hög 

Carex 

remot

a, 

skärm

starr 

re Kraftigt 

källbevattnad 

örtrik gran- 

och 

ädellövskog, 

fuktlövskog, 

i skogsdiken. 

Särskilt i 

kalkrika 

trakter, 

alkärr, 

fräkengrans

kog och 

örtrik 

fuktskog 

med rörligt 

grundvatten 

eller 

översilad 

mark. 

Diken. 

Örtrika 

gran- al och 

björksksum

pskogar, 

skogskärr, 

bäckdalar, 

diken. 

Blöt sand-

lera 

Näri

ngsri

kt 

Skugg

igt 

- Låg - medel 

Carex 

ripari

a, 

jättest

arr 

ri Källkärr, 

sanka 

kalkkärr, de 

flesta fnutida 

förekomster 

på 

kulturpåverk

ad mark. 

Näringsrika 

slättsjöar, 

åkerdiken, 

kulturgynna

d. 

Eutroferade 

sötvattenssj

öar, sjö- och 

åstränder, i 

dammar, 

diken och 

vattenhål, 

stundom 

Blöt 

sand/ler-

strand och 

kärr 

Näri

ngsri

kt 

Öppet 

- 

skuggi

gt 

- Hög 
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Diken och 

lergravar. 

bland vass i 

alsumpskog

ar 

Carex 

rostrat

a, 

flaskst

arr 

ro Mer eller 

mindre alla 

typer av 

kärrsamhälle

n. Mindre 

inslag i 

sänkor och 

tuvor i 

alkärr, 

strand- och 

fuktängssam

hällen och 

helofyt i 

vattensamhäl

len. 

Kärr av alla 

typer, 

grunda 

sjöstränder, 

diken och 

vattenhål, 

tidigare 

slåttermyrar 

(mycket 

slåttergynna

d) 

De flesta 

våta och 

fuktiga 

miljöer 

Blöt - 

submarin 

lera-sand-

hällkar, 

kärr, myrar 

Näri

ngsfa

ttigt 

- 

närin

gsrik

t 

Öppet 

- 

halvsk

uggigt 

Hög Medel - hög 

Eleoc

haris 

sp, 

småva

ss 

es Grunt 

sötvatten 

såsom 

långgrunda 

sjökanter, 

bäckar och 

åkanter. 

Vissa arter 

även på 

strandängar 

och liknande 

miljöer.  

Samtliga 

arter kan 

observeras 

eller har 

observerats i 

kustlandska

p, ett antal 

även i 

inlandet. 

Många men 

inte alla 

kalkgynnad

e. Blöt 

mark. 

Grunt vatten 

och blöt 

mark, vissa 

arter 

kulturgynna

de. Vissa 

arter endast 

i 

brackvatten, 

andra i 

utsötat 

brackvatten 

till 

sötvatten. 

Substrat 

varierande 

mellan arter, 

ett antal 

främst på 

finkornig 

sand. 

Vatten - 

blött på 

varierande 

mineralsubs

trat 

- - - - 

Eriop

horu

m sp, 

ull 

er Somliga 

kalkgynnade, 

alla i mycket 

sanka/fuktiga 

miljöer. 

Främst i 

kärr av 

varierande 

rikedom 

beroende 

av art. 

Allmänt 

mycket 

blöt mark. 

Somliga 

kulturgynn

ade 

och/eller 

kalkgynna

de. 

Främst i 

kärr av 

varierande 

rikedom 

beroende av 

art. Allmänt 

mycket blöt 

mark. 

Somliga 

kulturgynna

de. 

Sankt på 

varierande 

mineralsubs

trat 

- - - - 

Schoe

noplec

tus, 

vass 

sc Näringsrika 

sjöstrandäng

ar och 

sjökanter. 

I vatten, 

havsvikar 

eller 

insjöar/åkan

ter beroende 

Somliga 

arter 

uteslutande i 

sötvatten 

och somliga 

Vatten - 

blött på 

varierande 

mineralsubs

trat 

- - - - 
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på art. 

Inlandsarter 

möjligen ut 

på flera 

meters djup. 

främst i 

brackvatten. 

Sjö/havssträ

nder.  
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